Ansøgningsskema
Navn
Forælders/værges navn
Adresse
Skole og klasse
Fødselsdag
Mit eget:
Min forælders/værges:
Min egen:
Min forælders/værges:

Telefon
E-mail

Hvorfor vil du gerne være en del af Coop Crew? (sæt 3 X’er)


For at tjene penge



For at få erhvervserfaring



For at få nye udfordringer



For at møde nye mennesker



For at styrke min selvtillid



For at blive mere moden



For at afprøve om jeg vil have job i et supermarked



For at have noget at lave i min fritid

 Andet:
Fototilladelse (sæt kryds)


Jeg/mine forældre/min værge giver samtykke til, at de billeder og film, som bliver taget af mig i forløbet, må bruges
ifm. presseomtale og rekruttering ifm. Coop Crew af både den lokale ungdomsskole, Ungdomsskoleforeningen og

Coop. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Det er mit/mine forældres/min værges ansvar at kontakte den lokale ungdomsskole skriftligt, hvis jeg/vi ønsker at trække mit samtykke tilbage.

Ved at tilmelde dig Coop Crew giver du og dine forældre/værge samtykke til, at Ungdomsskoleforeningen løbende og ved pro-

jektets afslutning i 2025 får Realize og Epinion til at indhente oplysninger om dig, som skal bruges i evalueringssammenhæng.
Informationerne vil blive behandlet fortroligt, og i forbindelse med rapportering af evalueringen vil dine oplysninger ikke kunne

føres tilbage til dig. Se nærmere på næste side. Endvidere giver du eller dine forældre/værge samtykke til, at den viden der indsamles om dig ifm. rekruttering og gennemførsel af projektet, må deles mellem Coop Crew-medarbejdere fra ungdomssko-

len/fakta og UU samt evt. andre samarbejdspartnere i projektperioden. Uden dette samtykke kan du ikke deltage i Coop Crew.

Dato og underskrift, forælder/værge:

Dato og underskrift, elev

SAMTYKKE
Hvilke oplysninger indsamles af hvem?
Ungdomsskoleforeningen er dataansvarlig og indsamler de oplysninger, som du selv angiver på forrige side. Ungdomsskoleforeningen har desuden bedt Realize og Epinion om løbende at evaluere Coop Crew. I den forbindelse
indsamler Epinion og Realize, som databehandler, almindelige personoplysninger om dig (fx dit navn, om du har

deltaget i forløbet, hvad du har lært på forløbet etc.). Desuden vil ungdomsskolen og fakta samt evt. andre kommunale samarbejdspartnere dele relevant viden om mulige deltagere i rekrutteringsfasen og der kan blive udvekslet
information om din progression gennem forløbet mellem ungdomsskolen og fakta. Ved projektets afslutning vil
viden om din deltagelse blive videregivet til det lokale UU/Kommunal Ungeindsats.
Hvad anvendes oplysningerne til?
Oplysningerne bliver brugt til halvårligt at følge udviklingen i Coop Crew, både på kommuneniveau og på nationalt
plan. Dette gøres gennem statusrapporter, der viser: a) gennemsnittet for hvert hold, der har været igennem et

forløb, og b) frekvenstabeller for alle elever, der har været igennem et forløb i det sidste halve år samt c) frekvenstabeller for alle elever, der har deltaget i et forløb siden starten af Coop Crew. Det fremgår ingen steder i afrapporteringen, hvad enkeltelever har svaret. Ingen oplysninger i rapporterne vil kunne spores direkte tilbage til dig.

Ungdomsskoleforeningen har bedt ungdomsskolerne om at overdrage dit CPR-nummer til Realize og Epinion.
Dette gøres med henblik på, at Realize og Epinion kan gennemføre en evaluering af forskellen mellem unge, der har
deltaget i projektet og unge, der ikke har deltaget i projektet. Til evalueringen indhentes oplysninger fra Danmarks
Statistiks forskerservice om din beskæftigelse og uddannelse
Opbevaring og sletning af oplysninger
Alle oplysninger opbevares i sikre filer og kun relevante projektmedarbejdere har adgang til dem.
Oplysningerne slettes senest 3 mdr. efter projektets afslutning og dermed med udgangen af 2025.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter dine oplysninger, hvis de ikke allerede er anonymiserede. Det kan du gøre ved at kontakte Realize på e-mail: realize@rlz.dk. Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger påvirker dog ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.
Du kan læse mere om, hvordan Epinion opbevarer dine personoplysninger i Epinions privatlivspolitik:
http://insights.epinionglobal.com/privacy-policies

Ungdomsskoleforeningen
Lumbyvej 19D
5000 Odense C
66 149 149

CVR: 11923976

